
Sociāli un mazāk sociāli tīkli, 
makšķerēšana un komunikācija

Liene Kupča, 

īpaši Kurzemes piejūrai, 

2019. gada 8. marts 



18 gadi komunikācijā:

vadošajās radošajās un mediju aģentūrās: McCann, TBWA, Carat/Aegis; 
medijos- MTG, MTV un “klienta pusē” – Lattelecom. Joprojām ticu
vērtīgas, cilvēciskas un gudras mārketinga komunikācijas lomai biznesā. 
Un sabiedrībā. 

Pieredze ar Lattelecom, McDonalds, IF Latvija, CIDO grupa, Tele2, M2M 
Bank, SEB, Hipotēku bankas, Philips un citu kompāniju mārketinga un 
komunikācijas uzdevumiem visā Baltijā.  

Līdzradīts Lielvārdes alus, E-bibliotēkas, FN Serviss un virkne citu zīmolu: 
palīdzu arī pašvaldībām veidot funkcionālus zīmolus: Cēsis, Talsi, 
Dobele. 

Ir MBA grāds. Būs arī PhD. Turpinu mācīties un dalīties zināšanās.  

Ir iedvesmojoša personīgā dzīve un 
aizraujoši hobiji- četras laivas, trīs
kompasi un 27m2 grāmatplaukts. 

No otām pie prezentācijām



CEĻA KARTE UZMANĪGAI DOMĀŠANAI UN 
DARĪŠANAI 

KAS IR VĒRTĪBA? 
VĒRTĪBAS

KĀDA IR/ 
BIJA / BŪS 
PIEREDZE? 

KĀDAS PĒDAS 
PALIEK?

KĀDS IR STĀSTS? 



1. Stratēģija



Stratēģija- āķīgu jautājumu un 
atbilžu kopums. Vienmēr noder.

Ko mēs sakām? Ko mēs darām/dzīvojam? 

«Kā mēs spēlējam?» Vai mēs skaidri zinām, kā un 
kur veidojas vērtība? 

Vai mēs patiesi investējam 
savā ‘spēlētspējā?»

Spēka punkti. Tīkls Ar ko mēs esam labāki, 
pārāki?  Kas mūs par to 
padara? 
Kā mēs SADARBOJAMIES?

Vai mūsu 
organizācija/organizēšanās 
atbilst? Kā mēs ‘turam sevi uz 
ceļa?’ 

Produktu un pakalpojumu 
atbilstība

Mēs zinām savu «īpašo āķi?» 
Vai «āķis» vienmēr palīdzēs? 

Vai jaunie pakalpojumi un 
idejas «iet rakstā»? 

SASKAŅA šī vārda 
labākajā nozīmē. 
Harmonija

Vai viss atbilst? Tēls, realitāte, pārdošana, satikšanās, prieki, 
bēdas, komplimenti, kļauzas un lojalitāte? 



Pozicionējums = atbilstība
AUTENTISKUMS



Lai arī ‘mersedess’, bet maķenīt vairs nē

/Uzmanīgi ar ekskluzīvām nišām: kas ir 
jūsu ekskluzivitāte?/  



Kas padara ‘vides tūrismu’ īpaši 
vērtīgu tā baudītājam?

1. Uzmanīga resursu pasargāšana, aizsargāšana? 

2. Autentiskums, īstums. Kvalitāte? 

3. Uzmanīga vietu, leģendu atdzīvināšana, tās 
mūsdienīgi interpretējot? 

4. Uzmanīga vietējās kopienas, cilvēku iesaistīšana?  
Vērtība vietējiem? 

5. Ilgstpēja. Turpinājums.



2. Uzmanīgi. Par produktu 
veidošanu, gaidām un 
vajadzībām 



Kas rūp cilvēkiem, viesiem?*

1. Izkāpt no ikdienas. Būt aprūpētiem. Nedomāt. (pārāk 
daudz)

2. Gūt prieku.

3. Viegli uzzināt ko jaunu.

4. Paspīdēt: ar savām zināšanām vai skaistām bildēm

5. Garšīgi pamieloties.  Labi izgulēties. Samērīgi* samaksāt.

* Mēri atšķiras. Samērīgums ir līdzsvars.
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Ko  saka pētnieki: tendences 2019+

1. PERSONALIZĀCIJA – izvēļu, pakalpojumu. Katrs mēs unikālā 
sniegpārsliņa.

2. «Bleisure»- business+leisure

3. Īstais saturs: vebkameras (atceries lāci un gārņus!), video, 
bildes instagrmā

4. Rezervācijas, priekšizpētes tiešsaistē, «lielajos» reusursos; 

5. Kombinētas mobilās aplikācijas (rezervācija, ceļojuma 
pavadonis, «augu noteicējs»)

6. Čatboti- jūsu palīgs servisā 

7. «Mazie ietekmētāji»: nišas zinātāji, nevis afišstabu vāvuļi
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Vērtības zonas – kādas? 

TŪLĪTĒJS 

LABUMS

VĒRTĪBA

Prieks
Līdzīgi kā šokolādes tāfele, 
ir jāsalauž lielais, sarežģītais  
ieguvuma gabals mazākos 
kumosos. 

Emocionāls labums ir arī ”iekšējais 
reitings»-

vai esam labāki, 
kā kaimiņi, kā Igaunija, 
vai esam unikāli (ar to, ka darām vai tieši nē)
VAI…? 



Kas nav 
citiem? 

Īpašā vieta

Īpašās “vietas” 
iespējas

Auditorija: ko 
jūs gaidāt?

Cenas faktors
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Cena,  piedāvājums un 
citi racionālie faktori

Aktīvas/mazāk aktīvas. 
Jūsu tīklošanās, pudura 
spēks

Daba, vēsture, objekti, utt: atrašanās 
vietas priekšrocība. Ģeogrāfija.  

Maz maināms faktors 

Jūsu attieksme?
ORGANIZĀCIJA

“Standarts”

Atsauksmes, 
pieejamība

Kas ir tas maģiskais, ko stāstīs 
tālāk? 

Atšķirīgais, drošais, 
unikālais, tikai jums 

raksturīgais 

Kas ir jūsu standarsts, 
jūsu “pašsaprotami” 

Ko saņems viesi –
latgaliski plašas rūpes vai 

Kurzemes piejūras 
diskrēto vientulību? 

Tas, kas jums patīk 
pašiem.  

Kas ir lielākā vērtība?

Kas ir jūsu viesi? No kurienes? 
Kāda vērtība katrai grupai? 



Kāds ir jūsu dāvātais nospiedums -

-VAI ES BIJU ĀRZEMĒS?
-VAI ES BIJU / ESMU / KĻUVU 
LABĀKS CILVĒKS? 
- PAR KO ES AIZDOMĀJOS? 
- KO ES IEVĒROJU? 



1. Dabas balss: mednieki/vācējas. Cilvēkīstums.
2. Dabas miers: klusums. Neiejaukšanās. Savākšana.
3. Pieredzes īstums: vai nu nāk. Vai nenāk. Peldi. Izvelc. Norauj.
4. Ekskluzīvs laiks sev.
5. Izziņa& pētniecība («zini, kur ej, kad)

Kādu vērtību rast 
makšķerēšanā?



Kas ir LIELĀ IDEJA? Lielā virsvērtība?
Ūdeņu saglabāšana? Dabas sargāšana?



3. Uzmanību- cilvēki
(Kas dara? 
Kam dara? 
Kur viņi ir?)



Kad saki, ka zini visu: 
saki, kas te ir? 







Vērojet vajadzības un uzvedību, 
rīcības, «klienta ceļu.»  



Klausieties. Vērojiet. 
Sistematizējiet pēc 
uzvedības, mērķiem, 
prasmēm, pēc DARBIEM.
Neuzklūpiet.  



Mērķējiet uz mēnesi. Tiksiet pie 
zvaigznēm. Cilvēki, kas interesējas par makšķerēšanu 

(paši gudri)

Cilvēki, kas INTERESĒJAS par atpūtu 
dabā

Cilvēki, kas meklē jaunas 
pieredzes. Sevi. Mieru. Klusumu. 
Dabu. Vērtīgus piedzīvojumus.



Vesels slaids par sociālajiem tīkliem

Lietojam, lai:

- Iegūtu ātru, precīzu informāciju

- Pārliecinātos par īstenību: bildes, video, pieredzes

- Palūkotos aizkadrā

- Padižotos

Un nebūt ne, lai «iegūtu bezmaksas sieru peļu slazdā.»

Vērtība: klātbūtnes vērtība?



NEVIS INFORMĒŠANA

BET 

RĪCĪBAS, UZVEDĪBAS, 
ATTIEKSMES  MAIŅA. 

DOMAS= DARBI. 

«Stāvēju, dziedāju augstajā kalnā» 



Stāvēju, dziedāju augstajā kalnā- (solo 
vs kora skaļums)

Komunikācija no 

«no augšas uz leju» 

vs

Līdzīgs - līdzīgam 

KOPĀ. KOPĀ. KOPĀ. KOPĀ. KOPĀ!



Ko vari iemācīt? 
- cienīt vidi/ dabu/? 
- jaunas prasmes? 
- ?



Mācīt ir grūti. 
Bet vērtīgi. 



01 02

0403

Izprotot, 
saprotot

Cilvēki novērtēs
mantojumu

Novērtējot
Cilvēki vēlēsies
par to rūpēties

Baudot

Cilvēki to vēlēsies vēl
labāk izprast

Rūpējoties
Cilvēki vēlēsies to 

baudīt
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Mantojuma*, vēstures, dabas  
‘virzīšanas’cikls



DARĪT KOPĀ «AR VIŅIEM», 

NEVIS DARĪT «PRIEKŠ 
VIŅIEM» 



NESERVĒJIET VIEN visu 
gatavu. (Esam noguruši.)



MĀCIET: PRASMES. 
GARŠAS. TRADĪCIJU.



IESAISTIET. [TALKAS] IR 
LABAS.



SVINIET- pēc kopīga 
piedzīvojuma, darba, 
pieredzes !



4. UZMANĪGI par 
komunikāciju



Kas dod iemeslu
sarunai?



…Emocijas. Domas. Pieredze. Idejas. 

Vēlmes. Vajadzības. Sapņi.  Un vēl?



«Un zīmoli?» 



39

Zīmola [domāšanas] loma organizācijas dzīvē 

Tas, ko par mums zina vai domā citi

Tas, kas notiek iekšpusē, ikdienā. Orķestra ikdienas darbs.  



ZĪMOLS ir VIENOTA SISTĒMA, KODS, kas definē uzņēmuma, vietas, personas kopumu un tajā ir gan identitāte (nosakums),
gan īpašība, kompetence, taču pats galvenai- TAS IR PIEREDZAMS, ir atbilde uz jautājumu: PAR KO JŪS ESAT?

Kā jūs var 
pieredzēt?

Vērtība. Darbi. Pieredze.Saturs.Stāsti

Ar ko jūs esat labāks? Īpašs?  
Kāda ir jūsu [darba] vērtība? 

Konkurētspējas faktors 

Logotips. Krāsas. Nosaukums. Grafiskā zīme

Kas jūs esat? Komptence. [piedāvājums]
01

02

03

04

Kas īsti ir zīmols?



ZĪMOLS IR ASOCIĀCIJAS

ZĪMOLS IR PIEREDZE

ZĪMOLS NAV tikai LOGO VAI 
CEĻAZĪME



ZĪMOLS  PALĪDZ ORGANIZĒT 
[IES] KOPĪGAM DARBAM
Suiti ir zīmols. Kurzeme ir zīmols. 



Ikviena zīmola [komunikācijas] 
mērķi: 

1.  Veidot piederību
2. Attaisnot izvēli



Radiet dižus novadu, 
reģionālus zīmolus
nevis lepnus pagastu!



Valsts
Reģions, novads
[Raksturs]  
Vieta, kas 
atpazīstama 
(piedod, Eglaine…)



1. VIENOTA IDENTITĀTE. IZSKATS. 
“VALODA”

Visu var atrast. VISAM IR 
VIETA. 

Mazie nepazūd. Svarīgie
neklusē.

2. Sistēma un 
hierarhija

Centrā ir cilvēki-. Klienti. 
Darītāji., 

3. Iepriecināt
cilvēkus

Zināšanas. Svētki. Tūrisms. Kultūra. 
Tradīcijas. Pārsteigumi. 

4. Radīt jaunus
notikumus

Tuvāk. Saprotamāk. 
Jēgpilnāl

6. Labāki pakalpojumi
cilvēkiem

Darba vietas. Jauni kolēģi. 
Atgriešanās.  
Neaizbraukšana.  
Sadarbība, ne konkurence

5. “Magnetizēt
cilvēkus"

7. Nauda. Vairāk
naudas. Gudrāk
lietota nauda.

















UZMANĪGI = prasmīgi. 
Profesionāli. 



UZMAŅEIGI JEB 

[UZ-MONEY-IGI] = 

Nauda. Laiks, mūsu nauda. 

* Valūta ir arī dzīves kvalitāte, drošība, zināšanas 



UZMANĪGI = atvērti, ieinteresēti, bez ”pusēm” un 
stereotipiem

UZMANĪGI = ar izpratni. Atvērti. Godīgi.

UZMANĪGI = prasmīgi. Profesionāli. 

UZMAŅEIGI JEB [UZ-MONEY-IGI] = Laiks un  mūsu 
visu nauda. 



Nesāciet ar medijiem. 
Tie nav galvenie. 
SVARĪGĀKAIS- VAI JUMS IR 
STĀSTS, KAM TICIET UN KAM 
VAR TICĒT? 



Lai domājot un darot smalkos 
makšķerēšanas stāstus paliek: 

1.Īstums, autentiskums. 

2.Vērtība, kam ticiet un kam noticēt. 

3.Cēlāks mērķis, jēga. 

4.Veselīga pašironija. 
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Ja stratēģiju var 
uzrakstīt uz glāzes 
paliktņa, tad to var 
arī īstenot.» 
- Bobs Hofmans,

Marketers are from Mars, consumers are from New Jersey



CEĻA KARTE DOMĀŠANAI UN DARĪŠANAI 

KAS IR VĒRTĪBA? 
VĒRTĪBAS

Atrodam
Noticam

KULTIVĒJAM
Vairojam

KĀDA IR/ 
BIJA / BŪS 
PIEREDZE? 

Īstums. 
Autentiskums. 

KĀDAS PĒDAS 
PALIEK?

”Sausais atilikums?”
Ko mēs darījām? 
Ko mēs iemācījāmies?  

KĀDS IR STĀSTS? 
Izstāstam
Parādām

Kur, kad, kam, kāpēc? 



Paldies! 
LIENE.KUPCA@GMAIL.COM

29420094 

Twitter: LKUPCA

mailto:LIENE.KUPCA@GMAIL.COM

